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       Երեքշաբթի, 6 Յունուար, 2009–ի երեկոյեան, ՀԵԸ-ի Գործադիր 
Մարմնի  նախաձեռնութեամբ,  «Մերիտիէն»  պանդոկի                             
«էլ Մութանապպի» շքեղազարդ  սրահին  մէջ տեղի  ունեցաւ  
Միութեան ամանորեայ տարեկան  ճաշկերոյթ-պարահանդէսը: 

       Աւանդական պարահանդէս բառը այն տպաւորութիւնը կը թողու 
մարդուս վրայ, թէ նոյնանման ու միօրինակ կրկնութիւնը պիտի ըլլայ 
նախորդ տարիներու պարահանդէսներուն, սակայն՝ շնորհիւ 
Դամասկոսի ՀԵԸ-ի գործադիր մարմնին ու անոր տեղական 
վարչութեան  տարած  աշխատանքին  ու  յղացած  նոր 

գաղափարներուն, կրցաւ ինքզինք 
անգամ մը եւս գերազանցելով իր իւրայատուկ կնիքն ու 
դրոշմը ձգել բարձրորակ պարահանդէսի մը վրայ, որ 
անմոռանալի դասուեցաւ բոլոր ներկաներուն կողմէ: 

       Պարահանդէսի  հովանաւորներն էին BEM0 BANK–ն ու 
MUSI-CA Սարգիս Գազանճեանը: 

       Պարահանդէսի  պատւոյ  հիւրերն  էին ՀՀ արտակարգ  եւ  
լիազօր դեսպան՝ Դոկտ. Արշակ Փոլատեանը, BEM0 BANK-ի     
ներկայացուցիչներ գլխաւորութեամբ՝ Տիար رياض عبجي-ի: 

       Երեկոյեան ժամը 9:30-էն սկսեալ, 650-է աւելի 
հրաւիրեալներն ու մասնակիցները, դուրսի ցուրտէն ետք, 
ջերմացնող ժպիտներով կը դիմաւորուէին  ՀԵԸ-ի  
վարչութեան ժրաջան անդամներուն   կողմէ: 

       ՀԲԸՄ-ի Դամասկոսի Տեղական Մասնաժողովի մեծարգոյ 
ատենապետին  եւ  յարգարժան  անդամներուն մասնակցութիւնը իրենց ազնուափայլ 
տիկիններուն հետ, Լիբանանէն եւ Յորդանանէն  ժամանած  հիւրերուն  հետ, յաւելեալ 
փայլք մը կու տային երեկոյին: 

   
      Բացման  եւ  բարի  գալուստի  ջերմ  խօսքերով  հանդէս  եկան Օր. 
Յասմիկ Եայլայեանն ու Պրն. Տէնի Օհանեանը: Առաջինը՝ հայերէն 
լեզուով, իսկ երկրորդը՝ արաբերէն: Այնուհետեւ  բեմ  հրաւիրուեցաւ  
BEMO  BANK-ի ներկայացուցիչ՝ մեծարգոյ Տիար رياض عبجي -ին , որուն 
հայերէն լեզուով արտասանած «Շնորհաւոր նոր տարի»ն, 
գոհունակութեամբ եւ ծափահարութիւններով ընդունուեցաւ 
ներկաներուն կողմէ: 

Թիւ 38-39-40 

ՀԵԸ –Ի  ԳՈՐԾԱԴԻՐ  ՄԱՐՄՆԻ 
ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ  ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ  
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Ապա, ներկաներու որոտընդոստ ծափահարութիւններու տարափին տակ,  բեմահարթակ 
բարձրացաւ հայրենի տաղանդաւոր եւ սիրուած էստրատային երգիչ՝ Թաթա Սիմոնեանը, 
որ  Հայրենիքէն յատուկ ժամանած էր ճոխացնելու ՀԵԸ-ի այս տարուայ պարահանդէսը՝ իր  
նուագախումբին հետ: Ահել ու ճահել, տօնական բարձր տրամադրութեամբ եւ 
ոգեւորութեամբ  սկսան երգել ու պարել: Թաթան կրցաւ գրաւել սրահին մէջ գտնուող 
իւրաքանչիւր անձի սիրտն ու հոգին, իր հրաշք երգերով ու հարազատ կատարողութեամբ: 
Ան զգալով ծով ունկնդիրներուն հետզհետէ բարձրացող տրամադրութիւնը աւելի եւս 
թնդացուց սրահը ու բոլորը կարծէք դիւթուած, անոր հետ միաբերան երգելով մորցան 
պարը ու պարահանդէսը դարձաւ երգահանդէսի: 

        Ըստ  ընկալեալ  սովորութեան, նուագախումբին  տուած  
կարճատեւ  դադարին, ՀԵԸ-ի տեղական վարչութեան 
երիտասարդ-երիտասարդուհիները վաճառքի հանեցին  
վիճակահանութեան տոմսերը՝ 48 արժէքաւոր նուէրներու 
փոխարէն: Իւրաքանչիւր  մասնակից  կը փափաքէր  փորձել  
իր Նոր Տարուայ  բախտը, յուսալով շահիլ Դամասկոսի 
տարբեր ընկերութիւններէ, վաճառատուներէ եւ ՀԲԸՄ-ի 
յարգելի անդամներէն շնորհակալութեամբ  ստացուած  
նուէրներէն  մին: 

       Վիճակահանութիւնը հմտութեամբ եւ հետաքրքիր ձեւով վարեց 
համեստափայլ Օր. Նարին  Կիրակոսեանը, դահլիճին մէջ 
առաջացնելով մեծ խանդավառութիւն: 

       Ապա բեմահարթակը դարձեալ տրամադրուեցաւ բոլորին սիրելի՝ 
Թաթա Սիմոնեանին, որուն հետ ներկաները շարունակեցին 
զուարճանալ, երգել ու պարել, մինչեւ առաւօտեան պզտիկ ժամերը: 

       Անզգալաբար սահած էին երեկոյի յիշարժան 
պահերը եւ հնչած՝ հրաժեշտի ժամը: 

      

        ՀԵԸ-ի Գ. Մարմնի ու Տ. վարչութեան անդամները, տարուած 
քրտնաջան աշխատանքի յոգնութիւնը   ծածկած քաղցր ու յաղթական 
ժպիտներով, բարի գիշեր կը  մաղթէին մեկնողներուն, որոնք  իրենց 
հետ կը տանէին  պարահանդէսին   անմոռաց  ու զգլխիչ ժամերու 
քաղցր յուշերը: 
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Ասպետներու Խրախճանք 

Տօնական օրերը իրենց հետ կը բերեն 
խնդութիւն եւ յոյս, նոր տարուայ սեմին 
մարդիկ խանդավառութեամբ կը դիմաւորեն 
յառաջիկայ տարեշրջանը միշտ լաւ 
ակնկալիքներով: 

           ՀԲԸՄի Ասպետներու կազմը ըստ ա 
այս տարեվերջի օրերուն, 24 Դեկտ., 2008-
ին, կազմակերպեց խրախճանք մը 
ակումբէն ներս: Այս տարի կազմը 
ամբողջացաւ երիտասարդ զոյգերու 
ներկայութեամբ, որոնք իրենց հետ բերին 
նորութիւններ: 

Նախապէս ՀԵԸ-ի պատանիներուն 
կողմէ գեղազարդուած ակումբը արդէն 
ստեղծած էր տօնական մթնոլորտ մը, իսկ 
մեծ թիւով անդամ- անդամուհիներու 
ներկայութիւնը ակնյայտ էր: Մուտքին 
անոնք կը հիւրասիրուէին հայկական 
աւանդական խմիչքով եւ չիր ու չամիչով, 
ապա Ասպետներու կազմէն Տիկ. Լենա 
Եագուպեան  իր  լուսանկարչական 
գործիքով կ'անմահացնէր պահը, նկարելով 
իւրաքանչիւր ակումբ ժամանող զոյգ, 
շրջապատուած Կաղանդի մթնոլորտով: 
Ա պ ա  զ ա ն ո ն ք  զ ե տ ե ղ ե լ ո վ 
նպատակահարմար շրջանակներու մէջ կը 
յանձնէր իրենց տէրէրուն: 

Ներկաները կը վայելէին Թէմիս 
բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Արմաշ Ս. 
Եպս. Նալպանտեանի եւ ՀՀ մեծարգոյ 
դեսպան Պրն. Արշակ Փօլատեանի եւ իր 

տիկնոջ ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ 
դեսպանատան երիտասարդ անձնակազմի՝: 
Սրբազան հօր օրհնութեամբ բացուեցաւ 
օրուայ ճաշկերոյթի ճոխ սեղանը, լի 
հայկական եւ օտար ճաշատեսակներով, 
որոնք ներկաներուն ուշադրութենէն 
չվրիպեցան: Ճաշին յաջորեց համեղ 
անուշեղէն:  

Ասպետն ե ր ո ւ  վար չ ո ւ թ ի ւ ն ը 
կազմակերպած  էր այլազան անակնկալներ 
որոնցմէ յատկանշական էր տարբեր 
երկիրներու պարերու մրցոյթը իրենց 
ազգային տարազներով:Վերոյիշեալ խաղը 
առիթ տուաւ որ իւրաքանչիւր անձ 
մասնակցի ու յայտնաբերէ իր շնորհքը, ու 
վերջաւորութեան դատական կազմի 
ո ր ո շ ո ւ մ ո վ  հ ա յ կ ա կ ա ն  պա ր ը 
գնահատուեցաւ լաւագոյնը: Ապա Այս 
բոլորը ընդելուզուած էր հայկական տոհմիկ 
երաժշտութեամբ որ կը ստեղծէր հայկական 
հարազատ մթնոլորտ: Ուշ ժամերուն 
ներկաները ոգեւորուած բաժնուեցան 
ակումբէն: 
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ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ  ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ՎԱԶԳԷՆ 
Ա .ԵՐՋԱՆԿԱՅԻՇԱՏԱԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ  ԾՆՆԴԵԱՆ  100- ԱՄԵԱԿԻՆ 

 

       Չորեքշաբթի, 18 Փետրուար 2009–ի երեկոյեան, Առաջնորդանիստ 
Սուրբ Սարգիս   եկեղեցւոյ մէջ, հովանաւորութեամբ Թեմիս բարեջան 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Արմաշ Ս. Եպս. Նալպանտեանի օրհնաբեր 
ներկայութեամբ Հայ Կաթողիկէ Համայնքի Առաջնորդ՝ Արհ. Գեր. 
Յովսէփ  Եպս. Առնաուտեանի, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի դիւանապետ՝ 
Գերշ. Տ. Արշակ Ս. Եպս. Խաչատուրեանի եւ Հայ Աւետարանական 
Համայնքի Հոգեւոր Հովիւ՝  Պատուելի Տաթեւ Պասմաճեանին, 
պատուոյ ներկայութեամբ ՀՀ Արտակարգ ու Լիազօր դեսպան՝ Դոկտ. 
Արշակ Փօլատեանին, ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան 
Խորհրդատու Մարմնի անդամ՝ Տիար Գառնիկ Եագուպեանին ու 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Տիար Վազգէն Եագուպեանին, ինչպէս նաեւ ՀԲԸՄ-ի 
տեղական վարչութեան ու անդամներուն Ազգ. Գաւառական եւ Քաղաքական Ժողովներու 
եւ Ազգային Իշխանութեան Յարգարժան անդամներուն, տեղի ունեցաւ Յոբելենական 
հանդիսութիւն՝ նուիրուած ՆՍՕՏՏ Վազգէն Ա Վեհափառ Հայրապետի ծննդեան 100 
ամեակին: 

       Արժ. Տ. Աբգար Քհնյ. Քահքէճեանի բացման խօսքէն ետք, Ս. Սարգիս Եկեղեցւոյ « 
Նորահրաշ» երգչախումբի կատարմամբ հնչեց «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ», 
շարականը՝ Տոքթ. Ն. Քիրազեանի ղեկավարութեամբ: Շարականի աւարտին, շնորհալի 
ասմունքող՝  Տիկ . Անուշ Մարաշլեան արտասանեց Ժագ Յակոբեանի «Հայ  Եկեղեցին» : 

       Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեան ամփոփ ձեւով 
ներկայացուց ՆՍՕՏՏ Վազգէն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
կենսագրական գծերը, որուն յաջորդեց վաւերագրական 
տեսերիզի ցուցադրութիւն՝ նուիրուած երջանկայիշատակ 
Հայրապետի կեանքին ու գործունէութեան: «Սուրբ, Սուրբ» 
հոգեզմայլ շարականէն ետք, բարձրախօսի մօտ հրաւիրուեցաւ 
հանդիսաւոր երեկոյի բանախօս՝ Գերշ. Տ. Արտակ  Ս. Եպս. 
Խաչատուրեանը: Սրբազան Հայրը դրուատանքով խօսեցաւ 

Վազգէն Ա Վեհափառի եւ Անոր անցած  փառաւոր ուղիին մասին՝ որպէս արժանաւոր 
Հովուապետ Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ, մասնաւորելով եւ ներբողելով 
Վեհափառ Հօր հսկայական աշխատանքը՝ ի խնդիր Հայ Եկեղեցւոյ միասնութեան, 
պայծառութեան եւ անսասանութեան:  

Խորէն Մէյխանաճեանի հոգեթով «Տէր Ողորմեա»-ին յաջորդեց Ժագ Յակոբեանի 
«Պատարագ  Հայկական»ը՝  Տիկ. Անուշ Մարաշլեանի կատարումով: Գերշ. Տ. Արմաշ Ս. 
Եպս. Նալպանտեան, իր փակման խօսքին մէջ, պատմեց յուշեր Երջանկայիշատակ 
Վեհափառ Հայրապետէն, որուն ուսանողը ըլլալու բախտաւորութիւնը ունեցած էր, 
մասնաւորելով Վազգէն Ա-ի սերմանած մեծ սէրը, հանդէպ Սրբութիւն Սրբոց Ս. Էջմիածինը: 
Իսկ երեկոյի գեղեցիկ անակնկալը՝ Վազգէն Ա Հայրապետի ձայնագրուած պատգամն ու 
օրհնութիւնը ուղղուած Դամասկահայութեան, արցունքներ քամեց  ներկաներու աչքերէն:   
Երեկոյի աւարտին, «Նորահրաշ» երգչախումբը մեծ ոգեւորութեամբ կատարեց Կոմիտասի 
«Հայրապետական Մաղթանք»ը ներկաներու յոտնկայս մասնակցութեամբ:     
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Ուիլեամ Սարոեյանի Ծննդեան 100 Ամեակի նուիրուած  
եռօրեայ Ձեռնարկներ 

Հովնաւորութեամբ Գերշ. Տ. Արմաշ Ս. Եպս. 
Նալպանտեանի՝ Առաջնորդ հայոց Դամասկոսի թէմի, 
կազմակերպութեամբ Դամասկոսի ՀԵԸ-ի Գործադիր 
մարմնի. 6-8 Դեկտ., 2008-ին տեղի ունեցած եռալեզու 
դասախօսական շարքը աննախընթաց ձեռնարկներ 
էին Դամասկոսի Հայ եւ օտար հանրութեան համար, 
նշելու «Բարի Հսկայ» Ուիլիամ Սարոյեանի ծննդեան 
100 ամեակը:  

ՀԵԸ-ի  պատանիները  Միութեանս  Ն . 
Եագուպեան սրահը զարդարած էին Սարոեանի լուսանկարներով եւ իր գիրքերու 
կողքերով: Իսկ մեծ պաստարին վրայ կը դառնային Սարոյեանի անմահ խօսքերը: 

Որբաթ, 5 Դեկտ., 2008 
Դասախօսական շարքի բացումը անգլերէն լեզուով կատարեց, Պէյրութէն 

հրաւիրուած Տիկ. Ազատուհի Գալայճեան-Սիմոնեանը LAU-ի անգլերէն լեզուի եւ 
գրականութեան նախկին դասախօսուհի: 

ՀԵԸ-ի գործադիր մարմնի կողմէ հանդիսութիւնը բացաւ Տիկ. Արմիկ Պարսումեանը, 
որ անդրադարձաւ Սարոյեանի գրական համաշխարհային արժէքին: Ապա ներկաներուն 
ծանօթացուց օրուայ դասախօսուհին՝ իր երկարամեայ աշխատանքը եւ գործունէութիւնը 
թէ՛ համալսարանական եւ թէ՛ հանրային մարզերուն մէջ: ՀԵԸ-ի պատանիներէն Հիլտա 
Եագուպեան նոր հայ սերունդի պատանիի մը հպարտութեամբ իր հիացմունքի 

զգացումները արտայայտեց հայ մեծանուն Սարոեանի մասին: 

Տիկ. Սիմոնեան «Ու. Սարոյեանի երազի, սիրոյ եւ անմեղութեան 
աշխարհը» խորագրով դասախօսութիւնը սկսաւ, փոխանցելով իր 
անձնական տպաւորութիւնը Սարոյեանի մասին իր դպրոցական եւ 
համալսարանակ տարիներու շրջանէն: Օրուայ յոբելեարի 
լայնածաւալ ստեղծագործութիւններ՝ Տիկ. Սիմոնեան վերցուց երեք 
գոհարներ: «Մարդկային կատակերգութիւն». « Իմ Սիրտը Լեռներում 
է» եւ «Կեանքիդ Ժամանակը»: Տիկ. Սիմոնեան իր վերլուծումներով եւ 
հետաքրքրական մէջբերումներով ունկնդիրներուն ներկայացուց 
վերոյիշեալ գլուխ-գործոցները: Ինչպէս նաեւ ընդհանուր պատկեր մը 
տուաւ Սարոյեանի ապրումներուն. նիւթական պայմաններուն եւ 
հոգեկան վիճակին մասին իւրաքանչիւր երկի ստեղծագործման 

ընթացքին: 

     ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան անդամ եւ Դամասկոսի գործադիր մարմնի 
ատենապետ Պրն. Վ. Եագուպեան դասախօսութեան աւարտին յատուկ շնորհակալութիւն 
յայտնեց դասախօսին եւ յուշանուէրով մը պատուեց Տիկ. Սիմոնեանը: 

Շաբաթ. 6 Դեկտ. 2008 
Օրուայ դասախօսը Հալէպէն հանրայայտ գրական գործիչ. հրապարակագիր, 
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կրթական մշակ, դերասան եւ ՀԲԸՄ-ի վեթերան 
անդամ Պրն. Յակոբ Միքայէլեանն էր: 

      Երեկոյի բացումը կատարեց ՀԵԸ-ի գործադիր 
մարմնի վարչականուհի Տիկ. Լիլա Պօղոսեանը: Ան 
ներկաներուն ծանօթացուց օրուան դասախօսը եւ 
անդրադարձաւ Պրն. Միքայէլեանի երկարամեայ 
վաստակին թէ՛ միութենական եւ թէ՛ գրական եւ 
գեղարուեստական մարզերէն ներս: Ապա բեմ 
հրաւիրեց ՀԵԸ-ի պատանիներէն Նինա Գոճաեանը 

զոր հայերէն լեզուով կենսագրական գիծեր եւ կարեւոր դրուագներ կարդաց Սարոյեանի 
կեանքէն: 

Սրահին մէջ լսուեցան Սարոյեանի անմահ խօսքերը «Հայն ու Հայը» վէպէն Պրն. 
Միքայէլեանի տպագորիչ ձայնով: Անոր հայերէն լեզուով դասախօսութեան վերնագիրն էր՝ 
«Ուիլիամ Սարոյեան մարդը, գրողը, հայը»: Ան շեշտեց Սարոյեանի մարդկային բարի եւ 
դրական արժէքները: Պրն. Միքայէլեան վերլուծեց Սարոյեանի գրականութիւնը եւ ցոյց 
տուաւ թէ անոր ազնիւ, վեհանձն եւ բարի բնաւորութիւնը որքան թափանցած են իր 
ստեղծագործութիւններուն մէջ: Դասախօսը նոյնպէս շեշտեց անոր հայ 
պատկանելիութեան զգացումները: 

ՀԲԸՄ-ի Ն. Եագոպեան սրահի մեծ պաստարին վրայ երեւցաւ «Բարի Հսկան», 1971թ., 
Հալէպ այցլութեան օրերուն: Պրն. Միքայէլեան բախտն ունեցած էր անձամբ ծանօթանալու 
Սարոյեանին հետ Հալէպի մէջ: Պրն. Վ. Եագուպեանի եւ Պրն. Յ. Միքայէլեանի միջեւ 
յուշանուէրներու փոխանակումէ ետք, բեմ հրաւիրուեցաւ Պրն. Յակոբ Ադամեանը զոր 
յատուկ հրաւիրուած էր ներկայ գտնուելու Սարոյեանի 100 Ամեակին: 

     Լաթաքիայէն՝ հրապարակագիր եւ արձակագիր՝ Պրն. Յ. Ադամեան ՀՀ-ի մշակոյթի 
յատուկ յանձնախումբի հրաւէրով, ներկայ գտնուած էր, 6-10 Հոկտ., 2008-ին, Երեւանի մէջ 
կազմակերպուած միջազգային գիտաժողովին որ նուիրուած էր Ուիլեամ Սարոյեանի 100 
Ամեակին: Ան մասնակցութիւն բերած էր նիւթ ունենալով «Ուիլեամ Սարոյեան - 
Համաշխարհային գրականութիւն եւ Ազգային Ինքնութիւն» թեման: Ան ամփոփ ձեւով 
ներկայացուց գիտաժողովի տարբեր միջոցառումները եւ իր անձնական 
տպաւորութիւնները: Կարեւոր է յիշել թէ Պրն. Ադամեան ինքն ալ բախտաւորուած էր 
հանդիպելու  Սարոյեանին, Լաթաքիոյ մէջ, 1978-ին: Այս հանդիպման մասին Պրն. 
Ադամեան գիրք մը գրած է՝ «Ուիլեամ Սարոյեանի Լաթաքիոյ Գիշերը» վերնագրով: 

             Կիրակի, 7 Դէկտ., 2008 

  Սարոյեանի ծննդեան 100 ամեակի եռօրեայ 
դասախօսական շարքը արաբերէն լեզուով փակեց 
Տոքթ. Նատիմ Մաալլա՝ Դամասկոսի Գեղարուեստի 
Թատերական  ֆաքուլթէթի  դասախօս  եւ 
գրաքննադատ: Ան նաեւ դասաւանդած է Քուէյթ եւ 
Լիպիա: Տիկ. Լիլա Պօղոսեան ներկաներուն 
ծանօթացուց Տոքթ. Մաալլան, որ իր տոքթորայի 
վկայականը ստացած է   Մոսկուայէն 1983-ին: Ան 
արաբերէնի թարգմանած է մի քանի գիրքեր որոնցմէ են Սարոյեանի գիրքերը: 
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     Տոքթ. Մաալլայի դասախօսութեան վերնագիրն էր՝ «Ուիլեամ Սարոյեան, Բարի 
Հսկան»: Ան վերլուծեց Սարոյեանը որպէս մարդ եւ թատերագիր: Մասնաւորապէս շեշտեց 
անոր բարի եւ մարդկային զգացումներով լի անհատականութիւնը: Տոքթ. Մաալլա՝ 
քաջածանօթ Ռուսական գրականութեան, բաղդատութիւն մը երաւ հանրայայտ ռուս 
գրագէտ Լէո Թոլսթոյի եւ Սարոյեանի միջեւ: 

Պրն. Վ. Եագուպեան շնորհաւորեց դասախօսը ու պատուեց զայն յուշանուէրով մը: 
Տոքթ. Մաալլայի դասախօսութեամբ աւարտեցան Սարոյեանի 100 ամեակի նուիրուած 
միջոցառումները: Երեք օրերուն ալ սրահը լեցուն էր ունկընդիրներով որոնք բոլորն ալ 
գնահատեցին գործադիր մարմնի այս նախաձեռնութիւնը: Ներկաները մօտէն ճանչցան 
Սարոյեանը իբրեւ համաշխարհային համբաւ վայելող հայ գրագէտ եւ թատերագիր: Իսկ 
Հայազգի հանդիսատեսը անգամ մը եւս հպարտացաւ Սարոյեանով եւ իր իւրայատուկ 
գրականութեամբ: 

                                                                                Պերճուհի Եագուպեան Պօղոսեան 

Տիկնանց Օժանդակ Մարմնի կազմակերպած Ճաշկերոյթը 

Սուրբ Վարդանանց Զօրավարաց եւ Բուն Բարեկենդանի զոյգ տօներու առիթով, 
ՀԲԸՄ-ի Տիկնանց Օժանդակ Մարմինը ընտանեկան ճաշկերոյթ մը ձեռնարկեց, Ուրբաթ, 20 
Փետր., 2008-ին, ՀԲԸՄ-ի՝ Ն. Եագուպեան սրահէն ներս, հովանաւորութեամբ թեմիս 
բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տէր Արմաշ Ս. Եպս. Նալպանտեանի եւ ներկայութեամբ 
Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան՝ Տիար Արշակ 
Փօլատեանի ու միութեան բոլոր անդամներուն, որոնք իրենց ընտանիքներուն հետ 
համախմբուած էին ճոխ սեղաններու շուրջ: 

Սեղանները բծախնդրութեամբ զարդարուած էին նուռերով որոնց վրայ զետեղուած 
էին երեք դրօշակներ՝ առաջինը եռագոյնն էր, իսկ երկրորդը երկերես դրօշակ մըն էր որուն 
մէկ երեսին վրայ կար Վարդան Մամիկոնեանի պատկերը, իսկ միւս երեսին վրայ 
հայկական խաչքար մը. երրորդ դրօշակը կը ներկայացնէր Աւարայրի ճակատամարտը, 
Հայոց բանակի եւ Պարսից զորքի տեղադրութիւնները եւ յարձակումի ծրագիրը Տղմուտ 
գետի եզերքը նկարագրող քարտեսը: 

    Տիկ. Կրաս Սարքիսեանը իր բացման խօսքով բարի գալուստ 
մաղթեց բոլորին' շնորհաւորելով բոլոր Վարդաններն ու 
Ղեւոնդները: Ապա, Սրբազան հօր միացան հնդիկ ու գերմանացի 
հիւր սրբազանները, իւրաքանչիւրը իր մայրենի լեզուով օրհնելու 
օրուան սեղանն ու ճաշը, որուն յաջորդեց հայկական տոհմիկ 
ճաշերու հիւրասիրութիւնը, որոնցմէ ամէնէն յատկանշականն էր 
Հայկական աւանդական Հէարիսան: 

    Ներկաները մեծ գոհունակութեամբ ճաշակեցին ՏՕՄ-ի ժրաջան 
տիկիններու ձեռամբ պատրաստուած զանազան համեղ 
աղանդներն ու ուտելիքները: Բարեկենդանի տօնի խորհուրդին 
համաձայն, առատ կերուխումը անբաժան մասն էր 
զուարճութեան եւ խրախճանքին, ուստի ճոխ անուշեղէնի սեղան 

մը պատրաստուած էր աւելի եւս քաղցրացնելու մթնոլորտը: 
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Ուրբաթ, 13 Փետր., 2009-ին, ՀԲԸՄ-ի Կ. Կիւլպէնկեան Յառաջապահ վարժարանէն 
ներս, խանդավառ մթնոլորտի մը մէջ տեղի ունեցաւ «Տէր եւ Տիկին Ռոպէր  եւ Պերճուհի  
Պօղոսեան Արտասանական Մրցոյթի Ֆոնտ»ի 2008-2009 ուսումնական տարեշրջանի 
նախընտրական փուլը:  

Նախակրթարանի աշակերտները, արդար պայքար մղեցին գրաւելու իւրաքանչիւր  
դասարանին համար սահմանուած մրցանակային առաջին երեք տեղերը: Նախընտրական  
մրցոյթի դատակազմի անդամները՝ ազնուափայլ Տիկ. Պերճուհի Պօղոսեան եւ 
համեստափայլ  Օր. Շուշիկ Եագուպեան, ամենայն բծախնդրութեամբ ունկնդրելէ ետք 
ասմունքողները, գնահատելով բոլոր մասնակիցներու աշխատանքը, յայտարարեցին 
իւրաքանչիւր դասարանի   առաջին երեք մրցանակային տեղերը գրաւած աշակերտներու 
անունները: Ըստ մրցոյթի կանոնադրութեան, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ 
մրցանակակիրները կ'արժանանան խրախուսական նուէրներու: Իսկ Առաջին եւ երկրորդ 
հանդիսացողները կը մասնակցին նաեւ միջ-դասարանային աւարտական փուլին: 

            Աւարտական փուլը տեղի պիտի ունենայ, ՀԲԸՄի Ն. Եագուպեան ակումբէն ներս՝ 
երեք  մակարդակներով: Ա եւ Բ. Գ եւ Դ, ինչպէս նաեւ Ե եւ Զ դասարաններու 
նախընտրական փուլի  առաջին  եւ  երկրորդ տեղերը  գրաւած  աշակերտները, պիտի 
պայքարին միջ-դասարանային    մրցոյթի համար սահմանուած երեք առաջին 
մրցանակներուն համար: 

Արժանին մատուցելով մեծայարգ Տէր եւ Տիկ. Ռոպէր եւ Պերճուհի Պօղոսեաններուն, 
պէտք է նշել որ աւանդական դարձած ասմունքի մրցումները, վարժարանիս Հայոց լեզուի 
եւ գրականութեան ազնուափայլ ուսուցչուհիներուն տարած տքնաջան եւ նուիրեալ 
աշխատանքին զուգահեռ, մեծ հետաքրքրութիւն եւ սէր առաջացուցած են վարժարանիս  
աշակերտութեան մօտ՝ հանդէպ իրենց քաղցրահնչիւն մայրենի լեզուին եւ ասմունքի նուրբ 
արուեստին, իրենց լուման ներդնելով մեր մատաղ սերունդի հայեցի տոհմիկ 
դաստիարակութեան ու մաքուր հայկական կերպարներու ստեղծման վեհ ու սրբազան 
գործին  մէջ:          

              

     

    

           Չորեքշաբթի ,  1 8  Փետրուար ,  2 0 0 9 -ին , 
Կ.Կիւլպէնկեան Յառաջապահ Վարժարանէն ներս, մեծ 
ոգեւորութեամբ տօնախմբուեցաւ Սրբոց Վարդանանց 
զօրավարաց անմահ յիշատակը: Տօնակատարութեան 
բացումը կատարեցին 5-րդ եւ 6-րդ դասարաններու   
աշակերտներէն կազմուած ընտրանի խումբ մը, որոնք 
թատերական խորհրդաւոր պատկերի մը ուղեկցութեամբ, 

ՀԲԸՄ-ի Կիւլլէպի Կիւլպէնկեան Վարժարանի  

ներդպրոցային գործունէութիւններ 

ՍՐԲՈՑ  ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ  ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ  ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԸ՝ 

«Տէր եւ Տիկին Ռ. եւ Պ. Պօղոսեան Արտասանական Մրցոյթի Ֆոնտ»ը 
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ներկայացուցին Վարդանանց պատերազմի պատմականը: Ապա, երկու դասարաններու 
աշակերտները հանդէս եկան խմբային արտասանութիւնով, ասմունքելով հատուածներ 
Նայիրի Զարեանի «Ձայն Հայրենական»էն:  

          Այնուհետեւ, վարժարանին աշակերտները Վարդանանքին նուիրուած իրենց  
խմբերգներով եւ ասմունքներով, ոգեկոչեցին յիշատակը Ս. Վարդանին եւ իր քաջարի  
ընկերներուն, որոնք հերոսաբար ինկան Աւարայրի դաշտին վրայ, որպէսզի ապրի 
աշխարհն Հայաստան: 

        Տօնախմբութեան աւարտին, հանդիսավարուհի Տիկ. Սրբուհի Սարգիսեանը, հակիրճ  
եւ դիւրամատչելի ոճով մը, անդրադարձաւ Հայ ժողովուրդի ազգային-եկեղեցական այս    
ամենամեծ տօնի խորհուրդին, հայրենասիրութիւնն ու ազատատենջ ոգին դրուատելով 
քաջն Վարդանի եւ իր զինակիցներուն, որոնք իրենց կեանքը նուիրաբերեցին յանուն   
հաւատքի եւ վասն հայրենեաց: 

       Հուսկ, վարժարանին տնօրէնը, իր շնորհակալութիւնները յայտնելէ ետք Տիկ. 
Սարգիսեանին, Հայերէն լեզուի ուսուցչուհիներուն եւ գեղարուեստական յայտագրին մաս  
կազմող աշակերտներուն, ջերմապէս շնորհաւորեց Վարդան, Խորէն, Վահան, Արտակ, 
Արսէն, Հմայեակ, Գարեգին եւ Տաճատ անունները կրող աշակերտները, ներկաներուն   
յիշեցնելով Աւարայրի դաշտին վրայ մեր պապերու լոյս հաւատքին ու Հայրենիքի սուրբ  
հողին սիրոյն նահատակուած, զօրագլուխն առաքինեաց քաջն Վարդանի հաւատարիմ եւ 
զինակից զօրավարներուն անունները:  

        Աշակերտները հրաժեշտ տուին վարժարանին, հաղորդուած Վարդանանքի Սուրբ 
Խորհուրդով:  

 

     

 

             Այս տարի եւս, Ուրբաթ, 20 Փետր., 2009-ին, տեղի 
ունեցաւ ՀԲԸՄ-Ի Կ. Կ. Յառաջապահ վարժարանի 
Մանկապարտէզին աւանդական դիմակահանդէսը՝ 
բարեկենդանի ուրախ առիթով: Բացառիկ տօնական ու 
հեքիաթային  աշխարհի  մը  մէջ ,  ժրաջան 
մանկապարտիզպանուհի՝ ազնուափայլ Տիկ. Սվետլանա 
Ոսկանեանի եւ մանկապարտէզի ուսուցչական 
անձնակազմի անմիջական հսկողութեան տակ, 
մանկապարտէզի սիրասուն փոքրիկները, մէկը թիթեռնիկ, միւսը՝ հրեշտակ, երրորդը՝ 
ծովային էակ, մէկը միւսէն գեղեցիկ ու հմայիչ տարազներով պատմական յիշարժան 
դէմքեր, Եգիպտոսի թագուհի Կղէոփադրայի եւ «Հազար Ու Մի Գիշերներ»ու հերոսուհի՝ 
Շահրազատի մասնակցութեամբ երգեցին եւ պարեցին երկար ժամեր: 

           Երգ ու պարի այդ ուրախ եւ ճոխ մթնոլորտին մէջ, փոքրիկները մեծ 
խանդավառութեամբ մասնակցեցան նաեւ իրենց ուսուցչուհիներու կողմէ պատրաստուած 
մանկական հետաքրքրական խաղերուն: Ժամերը արագ սահած էին: Արձակման զանգը կը 
յայտարարէր դիմակահանդէսի աւարտը: Փոքրիկները տուն վերադարձան շատ բարձր 
տրամադրութեամբ, անհամբեր յաջորդ տարուայ Բարեկենդանին:                                 

ԴԻՄԱԿԱՀԱՆԴԷՍ ՀԲԸՄ-Ի Կ.ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՅԱՌԱՋԱՊԱՀ 
ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԷՆ ՆԵՐՍ 
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Դեկտեմբեր 2009-ի Նոր Տարուայ սեմին, 
Դամասկոսի ՀԲԸՄ-ի ակումբէն ներս մեծ եռուզեռ կար: 
ՀԵԸ-ի բոլոր ենթավարչութիւնները լծուած էին 
իւրաքանչիւրը իր կարգին յատուկ ձեռնարկ 
պատրաստելով եւ մեծ ներշնչումով դիմաւորելու նոր 
տարին, յուսալով որ ան իր ծոցերուն մէջ գրկած ըլլայ 
վաղուան արշալոյսը, որ պիտի բերէ սէր եւ 
խաղաղութիւն համայն աշխարհին: 

Իսկ մենք, Պատանեկանի վարչութիւնս, Դեկտեմբերի 26-ին, միջ-միութենական 
պատանեկան խրախճանք մը կազմակերպեցինք, որ նկատուեցաւ ճոխ եւ յաջող ձեռնարկ 
մը պատանիներու հոծ ներկայութեամբ: 

       ՀԲԸՄ-ի Ն. Եագուպեան սրահէն ներս մօտ 100 
պատանիներ ներկայ էին հայկական բոլոր ակումբներէն 
եւ միութիւններէն, որոնց համար առիթը ընծայուեցաւ 
իրար ծանօթանալու: Պատանիները իրենց եռանթով եւ 
Հայկական տաք արիւնով թնդացուցին սրահը 
խանդավառ եւ ջերմ մթնոլորտ ստեղծելով, DJ-ին ճոխ 
երաժշտութեան հետ այս մտերմիկ խրարճանքը տեւեց 
մինչեւ ուշ ժամեր: 

Խրախճանքի յայտագիրը կ'ընդգրկէր պարերու մրցանակ եւ Կաղանդ Պապուկի 
այցելութիւն: Ան խնդրեց մեր պատանիներէն որ ըլլան միշտ պարկեշտ, աշխատասէր եւ 
ազգասէր: Իսկ մեր պատանիները խօստացան յաջորդ տարուան ամանորը միասնաբար 
տօնեն մայր հայրենիքի մէջ: 

Վարչութիւնս ՀԵԸ-ի պատանիներուն օգնութեամբ պատրաստած էր ընթրիք եւ 
անուշեղէններու շքեղ սեղան մը: Իսկապէս, պատանիները անմոռանալի օր մը ապրեցան, 
ապա խանդավառ ու բարձր տրամադրութեամբ մեկնեցան դարձեալ հանդիպելու յոյսով: 

Յունուարի 5, Խթման գիշեր, ձմրան ցուրտը չէր կրցած իր ահարկու ժանիքները խրել 
ՀԵԸի պատարնիներու մարմիններուն մէջ: Այլ, անոնք ինչպէս ամէն տարի աշխոյժ ու 
անաղարտ դեմքերով աղաւնանման թափառեցան բոլոր ՀԵԸի անդամներուն եւ 
համակիրներուն տուները աւետելու Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան սքանչելի ու երկնային 
խորհուրդը: Նաեւ անոնք փոխանցեցին բոլոր հայ ընտանիքներուն իրենց հոգիներէն բխած 
ջերմ բարեմաղթութիւններ, որոնք մարդկութեան կը պատճառեն երջանկութիւն, 
մխիթարութիւն եւ խաղաղութիւն. Եւ որուն համար պատրաստած իէն յատուկ 
շնորհաւորական տոմսեր զետեղելով զանոնք շատ գեղեցիկ շրաջանակներու մէջ : 

ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 

«ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ»Ի ՄԻՋ-ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԽՐԱԽՃԱՆՔ 

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ – ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ 
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Քալով ընտանիքներուն, (Խթման գեշեր է) 
մեծամասնութիւնը մօտաւոր  հաւաքուած էր 
սեղաններու շուրջ պահելու ու շարունակելու մեր 
հայկական տոհմիկ աւանդութիւնները, մանաւանդ 
ընտանեկան  սեղանները ,  որոնք  անպայման 
զարդարուած էին հայկական ըմպելիքներով նաեւ չիր ու 
չամիչով: Զարդարուած տօնածառերու լոյսերոը առաւել 
կը ջերմացնէին տուներուն մթնոլորտը իսկ տնեցիները 
բարձր տրամադրութեամբ մերթ ընդ մերթ ականջները 
սրած փողոցի դռներուն անհամբեր կը սպասէին ՀԵԸի պատանիները, որոնք պիտի 
յաղորդէին Յիսուս մանուկին ծննդեան աւետիսը՝ «Խորհուրդ Մեծ»՝ յատուկ ծիսական 
երգով, իրենց գեղեցիկ կատարողութեամբ. Մանաւանդ որ այս տարուայ հինգ խմբակները 
կը վայելէին Սուրիական Պետական Երաժշտանոց յաճախող եւ աւարտած պատանիներու 
եւ երիտասարդներու ընկերակցութիւնը:  

Մեր ընտանիքները այս երեւոյթէն ներշնջուած իրենց 
կարգին նիւթական օժանդակութեամբ քաջալերեցին մեր 
պատանիներն  ու  Պատանեկան  վարչութիւնը 
գնահատելով անոնց աշխատանքն ու զոհողութիւնը:  

             Ի վերջոյ, պատնիները երկար փորձերէ ետք 
իսկապէս կարողացան յաջողութեամբ աւարտել իրենց 
յանձնուած հիմնական ու տարեկան պարտականութիւնը 
եւ այսպիսով վերադարձան իրենց տուները ուրախ-

զուարդ, գրկեցին իրենց անկողինները ու հոգու մեծ գոհունակութեամբ հանգի՜ստ, մշի՜կ 
մշի՜կ քնացան յաջորդ առաւօտ դիմաւորելու Ս. Ծննդեան Տօնը: 

                Արմիկ Ակինեան Պարսումեան 

Յիսուս մանուկ մարմնացեալ, 
Դու Աստուած մարմնացեալ, 
Յիսուս փրկիչ մանկացեալ: 
Շնորհաւոր Ծնունդը քո, 
Շնորհաւոր Ծնունդը քո, 
Դու՝ լո՛յս աշխարհի, 
Քաւիչ մեր մեղքերի... 

Դու աշխարհը մեր լցրիր 
Բարութեամբ ու խնդութեամբ, 

Անլոյսին յոյս տուեցիր 
Ու լքեալին բարձրացրիր: 
Շնորհաւոր Ծնունդը քո, 
Շնորհաւոր Ծնունդը քո, 
Դու՝ լո՛յս աշխարհի, 
Քավի՛չ մեր մեղքերի... 

Ներսէս Արք. Պոզապալեան  
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Այս տարի եւս, բոլոր տարիներու նման Շաբաթ, 29 Դեկտ., 2008ին, ժամը 6-ին մեր 
սիրելի կրտսերները վայելեցին գեղեցիկ նոր տարուայ երեկոյ մը: 

Մօտ  80 կրտսերներ  իրենց  ծնողներով 
հաւաքուեցան ակումբի սրահին մէջ տօնելու Կաղանդը 
միսնաբար, ամէն ոք ուրախ եւ խանդավառ էր. խնդացին, 
կերան, պարեցին ու երգեցին: Այս տարուայ անակնկալը 
աճպարարն էր որ կրցաւ ճոխ մթնոլորտ մը ստեղծել իր 
հաճելի խաղերով ու մրցումներով: Կաղանդ Պապուկի 
մուտքով փայլեցան բոլոր անմեղ աչքերը մանուկներուն, 
ինչպէս նաեւ անոնց ծնողներուն, փոքրիկներու հրճուանքը կրկնապատկուեցաւ երբ բոլորը 
ստացան իրենց նուէրները: Բաւական խաղալէ եւ ցատկռտելէ , երգելէ ու արտասանելէ 
ետք կրտսերները վերադարձան իրենց տուները, խոստանալով Կաղանդ Պապուկին լաւ 
խոստումներ ու իրենց մանուկ մտքերուն մէջ դրոշմելով անմոռաց յիշատակներ: 

Նոր տարուայ շրջանին, կրտսերներուն համար 
ծրագրուած էր բազմաթիւ ձեռնարկներ, անոնցմէ մէկն էր, 
այցելել « سيدة دمشق» եկեղեցիին սրահը, ուր մեր սիրելի 
կրտսերները մասնակից դարձան արաբ փոքրիկներու հետ 
միասին  պատրաստելու  Կաղանդի  ձեռային 
աշխատանքներ: 

Կրտսերները այս ձեռնարկի ընթացքին առիթը 
ունեցան մօտէն ծանօթանալու տարբեր միութիւններու փոքրիկներուն եւ վարժուելու 
հաւաքական ու միասնական գործին ու աշխատանքին: 

 

ԿՐՏՍԵՐԱՑ 

 

    Ինչպէս միշտ այս տարի եւս ՀԵԸ-ի Երիտասարդաց վարչութիւնը իր 
երիտասրդներով, չմոռցան եւ չդերացան ուրախացնելու եւ զուարճացնելու  Ճինիշեան 
Հաստատութեան խնամքին ներքոյ գտնուղ փոքրիկները, ամանօրեայ եւ Ս. Ծնունթի ուրախ 
առիթներով: 

    2008-ի Դեկտ. 27-ի, կէսօրին, հաւաքուեցան մօտ 15 երիտասարդներ, որոնք 
ընկերակցեցան փոքրիկներուն Կաղանդ Պապուկը դիմաւորելու: Բոլորը միասնաբար 
երգելով, պարելով ու խաղալով շատ հաճելի ժամանակ անցուցին. ոմանք արտասանեցին, 
ուրիշներ երգեցին ու իրենց իւրայատուկ տաղանդներով առաւել ճոխացուցին մթնոլորտը: 

    Օրուայ ուրախութեան աւարտին, Կաղանդ Պապուկին կողմէ բաշխուեցան 
նուէրներ, որոնք յայդայդուած էին ՀԵԸ-ի Երիտասարդաց վարչութեան կողմէն: 

    Փոքրիկները հրաժեշտ տուին ուրախ միմիկներով ու յուսալի երազներով : 

Երիտասարդաց 
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Երաժշտական Երեկոյ - Օբերայի Երգեցողութիւն 

Կազմակերպութեամբ՝ 

ECHO  Մշակութային երաժշտական Միութեան 

և 

Հայ Երիտասրդաց Ընկերակցութեան 

 

Կը կատարեն՝ 

 Լուտմիլա Հախինեան Արապադլեան  (soprano) 

և 

Լուսնակ Սամուէլեան Եազճեան (piano) 

 

Տեղի կ՛ունենայ Շաբաթ, 9 Մայիս 2009-ի 
երեկոյեան ժամը 9:00-ին 

 Արաբական մշակութային կեդրոնէն ներս آفر سوسة  

 

ԻՆԳԱ և ԱՆՈՒՇ 

Հայաստանը կը ներկայացնեն Եւրատեսիլ 2009-ին Մոսկուայի մէջ. 

ՀԵԸ-ի Տեղական վարչութիւնը ձեզ կը հրաւիրէ  16 Մայիս 2009-ին 
երեկոյեան ժամը 9:00 –ին, ՀԲԸՄ-ի   Ն. Եագուպեան ակումբը 

միասնաբար դիտելու  
Եւրատեսիլի եզրաբակիչ բուլը. 


